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Mono England  อังกฤษ 6 วัน   โดยสายการบินอี วี เอ แอร์ 

** บนิตรงสู่มหานครลอนดอน ** 
ชมสโตนเฮ้นจ์ หลักฐานทางประวัติศาสตร์และเมืองบาธ 
 เดนิเล่นในหมู่บ้านไบบุร่ีและเบอร์ตั้นออนเดอะวอเตอร์  

ชมเมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด เที่ยวลอนดอน   กนิเป็ดย่างร้าน Four Season 
 พร้อมช้อปป้ิง Bicester Outlet Village 

 

 บริษทัฯ...ขอแนะน ารายการเทีย่วแบบโมโนอังกฤษ โดยเร่ิมจาก.. 
แอมส์เบอร์ร่ี ชมสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยคุก่อนประวัติศาสตร์  ชมอิทธิพลในอดีตของชาว

โรมันโบราณท่ีเมืองบาธ  
ไบบุร่ี หมู่บ้านเลก็ๆ ตั้งอยู่ในแคว้นโกลวเชสเตอร์ไชร์ เขตคอตส์โวลส์ จัดว่าเป็นหมู่บ้านท่ีงดงามและ

น่ารักท่ีสุดในอังกฤษ  
เบอร์ต้ันออนเดอะวอเตอร์  หมู่บ้านเลก็ๆ ท่ีรู้จักกันในนามของ “เวนิส แห่งคอตส์โวลส์” เมืองสวยน่ารัก มีความ

โดดเด่นในด้านธรรมชาติอันงดงาม มีลาํธารสายเลก็ๆ ไหลผ่านกลางเมือง ทาํให้เมืองนีเ้ป็นเมืองท่ี
มีสเน่ห์อย่างย่ิง 

อ๊อกซ์ฟอร์ด  เรียกขานกันว่าเป็นเมืองแห่งมหาวิทยาลัย ซ่ึงช่ือเมืองตั้งตามมหาวิทยาลัยระดับโลกท่ีรู้จักกันใน
นามของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด   

บิสเตอร์ เมืองท่ีเป็นท่ีตั้งของเอ๊าท์เลต็ขนาดใหญ่ในเครือของ Chic Outlet ด้วยการตกแต่งอาคารงดงาม
น่ารัก รวมถึงเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากมาย 

ลอนดอน มหานครตลอดกาล ท่ีตั้งของท่ีสาํคัญๆ เช่น พระราชวงับั๊กกิง้แฮม สะพานทาวเวอร์บริดจ์  หอ
นาฬิกาบ๊ิกเบน  ลอนดอนอายส์  พิพิธภัณฑ์อังกฤษ  จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อปป้ิงบน
ถนนออ็กซฟอร์ด ย่านช้อปป้ิงช่ือดังของมหานครลอนดอน 
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ก าหนดการเดินทาง  13-18 มี.ค. / 10-15 เม.ย. / 12-17 เม.ย.61 
   1-6 พ.ค. / 15-20 พ.ค.61   

 
วันแรก  กรุงเทพฯ- ลอนดอน  (อังกฤษ) 

10.00 น. คณะพร้อมกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูทางหมายเลข 8  เคาน์เตอร์สายการบินอ ีว ีเอ แอร์ 
เคาน์เตอร์ Q1-8 เจ้าหน้าทีค่อยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้เคร่ือง (กรุณามาให้
ตรงเวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง) 

13.05 น.  ออกจากเดินทางจากกรุงเทพฯ บินตรงสู่ลอนดอน  โดยสายการบินอวีเีอแอร์ เที่ยวบินที่ 
BR 067 
19.20  น. เดินทางถึงสนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน น ำท่ำนผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกร 

จำกนั้นใหท้่ำนตรวจรับสัมภำระ   
จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั โรงแรม Hilton Heathrow Airport Terminal 5 หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วันทีส่อง ลอนดอน-สโตนเฮ้นจ์-บาธ-คาร์ดิ๊ฟ 

เช้า รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
 จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองแอมส์เบอร์ร่ี Amesbury ในเขตทุ่งหญำ้แอมสเบอร์ร่ี (ใชเ้วลำ

เดินทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) น ำท่ำนชม เสาหินสโตนเฮ้นจ์ Stonehenge กองหินประหลำด 1 ใน 
7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกในยคุก่อนประวติัศำสตร์มำกกวำ่ 4,000 ปีมำแลว้ ท่ีปัจจุบนัก็ยงัไม่สำมำรถ
สรุปขอ้เท็จจริงไดว้ำ่ใครสร้ำง? เพื่ออะไร? มีแต่กำรวเิครำะห์และคำดเดำ  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ 
เมืองบาธ เมืองอำบน ้ำแร่ท่ีมีอิทธิพลมำตั้งแต่ยคุเรืองอ ำนำจของอำณำจกัรโรมนัโบรำณ (ใชเ้วลำ
เดินทำงประมำณ 1 ชัว่โมง)   

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมือง 
บ่าย น ำท่ำนเขำ้ชมภำยในของโรงอาบน า้แร่ร้อนท่ีสร้ำงข้ึนมำตั้งแต่ยคุโรมนัโบรำณ โดยมีกำรตกแต่ง

อยำ่งงดงำม ปัจจุบนัน ้ำพุร้อนน้ีก็ยงัมีปริมำณ นบัลำ้น นบัแสนแกลลอน ดว้ยอุณหภูมิระดบั 45-46 
องศำเซลเซียส ซ่ึงหลกัฐำนบ่อน ้ำพุร้อนและซำกอำคำรเก่ำแก่ท่ีหลงเหลืออยูน้ี่ ท  ำใหเ้มืองบำธ
ไดรั้บกำรแต่งตั้งให้เป็นเมืองมรดกโลกจำกองคก์ำรยเูนสโกในปี ค.ศ. 1987  ชม พพิธิภัณฑ์น า้แร่
ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซ่ึงมีประวติักำรคน้พบท่ีน่ำสนใจ ปัจจุบนัเป็นกลุ่มอำคำร
ส ำคญัของเมือง คือบริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งของบ่อน ้ำแร่ร้อนคิงส์ ส่วนท่ีสองคือ บริเวณวดั และส่วนท่ี
สำมคือ บริเวณท่ีเปิดบริกำรใหน้กัท่องเท่ียวหรือชำวเมืองใชบ้ริกำรน ้ำแร่ ซ่ึงมีทั้งสระวำ่ยน ้ำ, บ่อ
น ้ำแร่ร้อน-เยน็, หอ้งอบไอน ้ ำ และส่วนท่ีเป็นเตอร์กิชบำธ (Turkish Bath) และใหท้่ำนไดชิ้มน ้ำแร่
ท่ีจดัใหก้บันกัท่องเท่ียวเท่ำนั้น  จำกนั้นน ำท่ำนชมเมืองอำคำรบำ้นเรือนถูกสร้ำงข้ึนในยคุจอร์เจ้ียน 
ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพำะตวัอีกทั้งอำคำรรอยลั เครสเซ่น กลุ่มอำคำรรูปคร่ึงวงกลมท่ีมีสถำปัตยกรรม
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แปลกตำ ท ำใหเ้มืองบำธมีเสน่ห์ไม่นอ้ย จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองบริสตอล เมืองในองักฤษท่ี
มีพรมแดนติดต่อกบัประเทศเวลส์ เพียงแค่ช่องแคบกั้น ขำ้มสะพำนเซเวรน์ ผำ่นช่องแคบ 

 บริสตอลเขำ้สู่ เมืองคาร์ดิ๊ฟ เมืองหลวงของแคว้นเวลส์ หน่ึงในเครือจกัรภพ (ใชเ้วลำเดินทำง
ประมำณ 1.30 ชัว่โมง) กลำงใจเมืองเป็นท่ีตั้งของปรำสำทคำร์ด๊ิฟ  ท่ีพระเจำ้วลิเลียมผูพ้ิชิตไดมี้
รับสั่งใหส้ร้ำงข้ึนจำก 
รำกฐำนเดิมของปรำสำทโรมนัโบรำณ และไดรั้บกำรตกแต่งต่อเติมเร่ือยมำ ถูกลอ้มรอบไวด้ว้ย
ก ำแพงโบรำณ  จำกนั้นน ำชมเมืองคำร์ด๊ิฟ  เมืองท่ีเจริญมำตั้งแต่ยคุสมยัท่ีชำวโรมนัมีอิทธิพลอยูใ่น
บริเวณน้ี จวบจนถึงยคุศตวรรษท่ี 20 ก็ยงัเป็นเมืองท่ำท่ีส ำคญัท่ีสุดของโลกในเร่ืองกำรขนส่งถ่ำน
หิน เช้ือเพลิงท่ีใชม้ำกท่ีสุดก่อนน ้ำมนัจะเขำ้มำแทนท่ี ชมศำลำวำ่กำรเมืองและพิพิธภณัฑ ์ซ่ึงเป็น
กลุ่มอำคำรโบรำณเก่ำแก่ ผำ่นชมเมือง สวนสำธำรณะคำร์ด๊ิฟ, สนำมกีฬำมิลเลนเนียม, อำคำรท่ีท ำ
กำรรัฐ  อิสระใหท้่ำนเดินเล่นในยำ่นถนนควนีส์ แหล่งชอ้ปป้ิงของพื้นเมือง  

ค ่า  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ.ภตัตำคำรพื้นเมือง 
  จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั โรงแรม Mercure Holland House หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วันทีส่าม คาร์ดิ๊ฟ-ไบบุร่ี-เบอร์ต้ันออนเดอะวอเตอร์-อ๊อกซ์ฟอร์ด 

เช้า รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บ้านไบบุร่ี Bibury Village (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 2 ชัว่โมง)  หมู่บำ้น

เล็กๆ ตั้งอยูใ่นแควน้โกลวเชสเตอร์ไชร์ เขตคอตส์โวลส์ Cotswolds จดัวำ่เป็นหมู่บำ้นท่ีงดงำมและ
น่ำรักท่ีสุดในองักฤษ ใหท้่ำนไดเ้ดินเล่นถ่ำยรูปชมบำ้นเรือนอนัเป็นเอกลกัษณ์ของหมู่บำ้นแห่งน้ี 
ไมว่ำ่จะเป็นกระท่อมหินโบรำณ ท่ีเรียงรำยกนัยำวไปเป็นแถว มีช่ือวำ่ Arlington Row ซ่ึงกระท่อม
เหล่ำน้ีเคยเป็นท่ีพกัของคนท่ีท ำอำชีพทอขนแกะในสมยัศตวรรษท่ี 17 ชมโบสถอ์นัเก่ำแก่ อีกทั้งยงั
มีถนนสวยๆ ท่ีรำยลอ้มดว้ยดอกไมสี้สดใสริมสองขำ้งทำง  จำกนั้นน ำเดินทำงสู่ เมืองเบอร์ตัน 
ออน เดอะ วอเตอร์ Bourton-on-the-Water (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 30 นำที)  

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมือง 
บ่าย น ำท่ำนเดินชมหมู่บำ้นเล็กๆ ท่ีรู้จกักนัในนำมของ “เวนิส แห่งคอตส์โวลส์” อีกแห่งหน่ึงท่ีมีควำม

สวยงำมน่ำรัก มีควำมโดดเด่นในดำ้นธรรมชำติอนังดงำม ท่ีมีล ำธำรสำยเล็กๆ ต้ืนๆ ซ่ึงแทจ้ริงคือ
แม่น ้ำวนิด์รัช ไหลผำ่นกลำงเมือง และมีสะพำนหินทอดขำ้มน ้ำป็นช่วง ๆ กบัตน้วลิโลว ์ท่ีแกวง่ก่ิง
กำ้นใบอยูริ่มน ้ำ ท ำให้เป็นสถำนท่ีท่ีมีเสน่ห์อยำ่งมำก เมืองน้ีมีร้ำนอำหำรและโรงแรมรวมทั้ง
ร้ำนคำ้ใหเ้ดินเล่นเก็บบรรยำกำศอนัร่ืนรมย ์น ำท่ำนเดินชมควำมสวยงำมภำยในหมู่บำ้นแห่งน้ี
พร้อมทั้งถ่ำยภำพเป็นท่ีระลึก สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด Oxford เมือง
แห่งยอดแหลมชวนฝัน ตำมค ำท่ีเรียกขำนโดยกวช่ืีอดงัแมทธิว อำร์โนลดเ์พื่อกล่ำวถึงยอดโบสถท่ี์
งดงำมและสถำปัตยกรรมอนักลมกลืนของอำคำร  (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 1 ชัว่โมง)  

ค ่า  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ.ภตัตำคำรจีน 
  จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั Jurys Inn Oxford Hotel หรือระดบัเทียบเท่ำ 
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วันทีส่ี่  อ๊อกซ์ฟอร์ด-บิสเตอร์เอ๊าท์เล็ต-ลอนดอน 

เช้า รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
 น ำท่ำนชม เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด ซ่ึงรู้จกักนัในนำมของเมืองแห่งมหำวทิยำลยั ซ่ึงช่ือเมืองตั้งตำม

มหำวทิยำลยัระดบัโลกท่ีรู้จกักนัในนำมของมหำวทิยำลยัออกซ์ฟอร์ด  น ำท่ำนถ่ำยรูปภำยนอกกบั
มหำวทิยำลยัไคร้สทเ์ชิร์ชท ์อำคำรสร้ำงดว้ยหินสีทองและเป็นสถำปัตยกรรมท่ีน่ำประทบัใจท่ีสุด
ขององักฤษ และยงัเป็นท่ีตั้งของโบสถท่ี์มีช่ือเสียงของเมืองและตน้ก ำเนิดของหนงัสืออลิซท่ีโด่ง
ดงัของเลวสิ แคร์โรล หรือ เกรทฮอลล ์ในแฮร์ร่ี พอตเตอร์ก็ไดแ้รงบนัดำลใจมำจำกสถำปัตยกรรม
แห่ง จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ บิสเตอร์เอ๊าท์เลต็ วลิเลจ  Bicester Outlet Village (ใชเ้วลำเดินทำง
ประมำณ 30 นำที) น ำท่ำนชมสินคำ้แบรนดเ์นมต่ำงๆ ทั้งขององักฤษและในยโุรป เช่น Anne  
Fontaine  Armani  Bally  Bodum  Bose  Burberry  Calvin Klein  D&G  DKNY  Diesel  Dior  
Dunhill   Ermenegildo Zegna  Fendi  Gucci  Guess  Hugo Boss  Jaeger  Jigsaw  Kipling  
L'Occitane  Levi's  Max Mara  Missoni  Molton Brown  Mulberry  Paul Smith  เป็นตน้  เพื่อ
ควำมสะดวกในกำรเลือกซ้ือสินคำ้จำกเอำ๊ทเ์ล็ต  (เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซ้ือสินค้า อสิระ
รับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัยภายในเอ๊าท์เลต็) 
สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ มหานครลอนดอน (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) เมือง
หลวงแห่งสหรำชอำณำจกัรและเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดในสหภำพยโุรป มีประชำกรกวำ่ 7.5 ลำ้นคน  
ถือเป็น 1 ในเมืองศูนยก์ลำงทำงดำ้นธุรกิจ  กำรเมืองและวฒันธรรมของโลก  กำรส่ือสำร  กำร
บนัเทิง  แฟชัน่และศิลปะ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับวำ่มีอิทธิพลไปทัว่โลก 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน Four Season Restaurant ให้ท่านชิมเป็ดย่างจาก 
  ภัตตาคารช่ือดังของลอนดอน 
 น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกัโรงแรม Holiday Inn London West หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วันที่ห้า  ลอนดอน-สนามบิน 

เช้า รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
  จำกนั้นน ำท่ำนชม มหานครลอนดอน ท่ียิง่ใหญ่ เร่ิมจำกพระรำชวงับคัก้ิงแฮมท่ีประทบัแห่งพระ
รำชินีองักฤษ ชมกำรเปล่ียนยำมของทหำรรักษำพระองคใ์นชุดเคร่ืองแบบเตม็ยศ สวมหมวกพสีูด ำแต่จะ เปล่ียนเป็น
ชุดสีเทำในช่วงฤดูหนำว  ก่อนน ำท่ำนเก็บภำพสวยของหอนำฬิกำบ๊ิกเบน สัญลกัษณ์ท่ีส ำคญัของลอนดอนท่ีตั้งอยู่
เคียงขำ้งอำคำรรัฐสภำท่ีสวยงำมริมฝ่ังแม่น ้ำเทมส์ ลอนดอนอำยส์ ชิงชำ้สวรรคท่ี์เป็นสัญลกัษณ์แห่งสหสัวรรษของ
องักฤษ  สะพำนทำวเวอร์บริดจ ์เอกลกัษณ์อนัโดดเด่นใจกลำงกรุงลอนดอนผำ่นชมสถำนท่ีส ำคญัต่ำงๆ อำทิ 
บำ้นเลขท่ี 10, ถนนดำวน์น่ิงท ำเนียบนำยกรัฐมนตรี, จตุัรัสทรำฟัลกำร์, อนุสรณ์แห่งสงครำมทรำฟัลกำร์ของ
ท่ำนลอร์ดเนลสัน, พิคคำเดลลี เซอร์คสั, ยำ่นโซโห มหำวิหำรเซนตพ์อล ฯลฯ  จำกนั้นน ำท่ำนชมบริติชมิวเซียม 
(British Museum) หรือท่ีนิยมเรียกกนัวำ่ พิพิธภณัฑอ์งักฤษในกรุงลอนดอน สหรำชอำณำจกัร เป็นหน่ึงใน
พิพิธภณัฑด์ำ้นประวติัศำสตร์และวฒันธรรมของมนุษยท่ีส ำคญัท่ีสุด และใหญ่ท่ีสุดในโลก มีกำรก่อตั้งข้ึนในปี 
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พ.ศ.2296 (ค.ศ.1753) ในเบ้ืองตน้วตัถุท่ีเก็บรวบรวมไวส่้วนใหญ่เป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลนซ่ึงเป็น
แพทยแ์ละนกัวทิยำศำสตร์ พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเปิดใหบ้ริกำรแก่สำธำรณะเป็นคร้ังแรกในวนัท่ี 15 มกรำคม พ.ศ.2302 
(ค.ศ.1759) ในมงตำกเูฮำส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุงลอนดอน อนัเป็นสถำนท่ีตั้งของอำคำรพิพิธภณัฑใ์นปัจจุบนับริ
ติชมิวเซียมเป็นแหล่งรวบรวมวตัถุต่ำงๆ จำกทุกทวปี จ ำนวนกวำ่ 7 ลำ้นช้ิน ซ่ึงลว้นมีช่ือเสียง และมีกำรบนัทึก
เร่ืองรำวของวฒันธรรมมนุษน์จำก จุดเร่ิมตน้จนถึงปัจจุบนั 
กลางวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมือง 
บ่าย ใหเ้วลำท่ำนเดินเล่นชอ้ปป้ิงบนถนนอ็อกซ์ฟอร์ด ยำ่นชอ้ปป้ิงใหญ่ของลอนดอนท่ีท่ำนจะไดเ้ลือก

ซ้ือสินคำ้คุณภำพเยีย่มจำก มำร์ค แอนด ์สเปนเซอร์ เซลฟริดจจ ์และหำ้งอ่ืนๆ อีกมำกมำย และ
เลือกซ้ือเลือกชมสินคำ้ท่ีระลึกก่อนกลบับำ้น *** เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซ้ือสินค้าต่าง ๆ 
อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย*** 

 สมควรแก่เวลำนดัหมำยน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินฮีทโธรว ์
21.20  น. น าท่านออกเดินทางจากลอนดอน โดยสายการบินอวีเีอแอร์ เที่ยวบินที่ BR068 

 

วันที่หก   กรุงเทพฯ 

15.45 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ.... 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
 

รายการทวัร์อาจมีการเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อืน่ๆ ทีไ่ม่คาดคิดหรือมี
ผลกบัการเดินทางและรายการทวัร์  หรือสถานทีใ่ดทีไ่ม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานที่ปิดโดยมิได้
รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษัทฯ ขออนุญาตท าการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ื่นๆ ทดแทนให้ ทั้งนีเ้พือ่ประโยชน์ของ

คณะเป็นส าคัญ 

อตัราค่าเดินทาง    13-18 มี.ค. / 10-15 เม.ย. / 12-17 เม.ย.61 
   1-6 พ.ค. / 15-20 พ.ค.61 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวซ่ีาและบริการด้านเอกสารและนัดหมาย ท่านละ 4,900 บาท // ค่าทปิคนขับ และ 
ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ท่านละ 1,500 บาท (ค่าใช้จ่ายวซ่ีาและทปิช าระพร้อมค่าทวัร์ก่อนออกเดินทาง) ** 

 

โมโน อังกฤษ 6 วัน (BR) 13-18 มี.ค.61 
10-15 เม.ย. /  
12-17 เม.ย.61 

1-6 พ.ค. /  
15-20 พ.ค.61 

ผูใ้หญ่ท่ำนละ 47,900 52,900 49,900 
ท่ำนท่ีตอ้งกำรพกัเด่ียวเพิ่มท่ำนละ 6,900 7,900 7,900 

ส าหรับท่านทีม่ีตั๋วโดยสารอยู่แล้ว ท่านละ 24,900 27,900 26,900 
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*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน า้มัน  ในกรณีทีส่ายการบินมีการเรียกเกบ็เพิม่เติมภายหลัง *** 
*** โรงแรมในองักฤษ ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
หมายเหตุ 

 อตัราค่าเดินทางนี้เป็นราคาโปรโมช่ันต้องมีจ านวนผู้โดยสารทีเ่ป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต ่ากว่า 25 ท่าน ไม่มีราคาเด็ก และ
จะต้องช าระมัดจ า หลงัจากยนืยนัการจองทวัร์ทันที 

 อตัราค่าเดินทางและตั๋วโดยสารนีเ้ป็นอตัราราคาพเิศษ ดังน้ันหากมีการออกตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถขอรีฟันด์ได้ 
 กรณีท่านทีต้่องการแยกวนักลบัหรือเดินทางไปและกลบัไม่พร้อมคณะหรือต้องการทีน่ั่ง ช้ันธุรกจิหรือ 

พรีเมี่ยม ไม่สามารถท าตั๋วแยกออกจากคณะได้ ท่านจะต้องส ารองที่น่ังเดี่ยว และรอการยนืยนัการจองจากสายการ
บิน ผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่เติมน้ัน 
 
***การด าเนินการขอวซ่ีาจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนั ซ่ึงผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตัวด้วยตัวเองและ
ได้รับการสแกนนิว้มือจากศูนย์รับค าร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการกรอกในใบ
รายละเอยีดด้านล่าง และ ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพือ่ท าการนัดหมาย ** 
    
 
อตัรานีร้วมบริการ 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสำยกำรบิน อีวเีอ แอร์ ชั้นประหยดั  เส้นทำง กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ 
 ค่ำโรงแรมท่ีพกัตำมรำยกำรท่ีระบุ (สองท่ำนต่อหน่ึงห้อง), ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำง ๆ ตำมรำยกำรท่ีระบุ, ค่ำอำหำร

และเคร่ืองด่ืมตำมรำยกำร, ค่ำรถรับส่งระหวำ่งน ำเท่ียวตำมรำยกำรท่ีระบุ 
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่ำมคัคุเทศกข์องบริษทัจำกกรุงเทพฯ ท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกท่ำนในระหวำ่งกำรเดินทำงจำกกรุงเทพฯ 
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ส ำหรับซ่ึงเด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยเุกิน 

75 ปี วงเงินคุม้ครอง 500,000 บำท (ทั้งน้ีเป็นไปตำมเง่ือนไขของบริษทัประกนัฯ) 
 ค่ำภำษีน ้ำมนัเช้ือเพลิงและค่ำประกนัภยักำรเดินทำงท่ีมีกำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน ซ่ึงเป็นอตัรำเรียกเก็บ ณ 

วนัท่ี  20 พ.ย.60 
 
 

อตัรานีไ้ม่รวมบริการ 
 ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีท่ีเกินกวำ่สำยกำรบินก ำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่ำน) 
 ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนงัสือเดินทำง 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาองักฤษและค่าบริการด้านเอกสารและการนัดหมายท าวซ่ีา ท่านละ 4,900 บาท (ช าระ

พร้อมค่าทวัร์ส่วนที่เหลอืก่อนออกเดินทาง)  
 ค่าทปิพนักงานขับรถ และค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ท่านละ 1,500 บาท (ช าระพร้อมค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลอืก่อนออก

เดินทาง) 
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 ค่ำแปลเอกสำรส ำหรับกำรยื่นวซ่ีำท่ีจะตอ้งแปลจำกศูนยก์ำรแปลเท่ำนั้น (จ  ำนวนหรืออตัรำค่ำแปล ข้ึนอยูก่บั
รูปแบบและจ ำนวนเอกสำรของแต่ละบุคคล ซ่ึงไม่เก่ียวกบัค่ำบริกำรวซ่ีำ) 

 ค่ำบริกำรทิปพนกังำนยกกระเป๋ำทุกแห่ง  
 ค่ำวซ่ีำเร่งด่วนหรือบริกำรพิเศษอยำ่งอ่ืนเก่ียวกบัวซ่ีำ 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรท่ีระบุ เช่น ค่ำเคร่ืองด่ืมและค่ำอำหำรท่ีสั่งเพิ่มเองค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด

ฯลฯ 
 ค่ำอำหำรท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
 ค่ำท ำใบอนุญำตท่ีกลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงดำ้ว 

 
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 

  
  
 
 
 
 
 
 
การช าระเงิน  
 ทำงบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหน่ึงท่ำน ส ำหรับกำรจองทวัร์ส่วนท่ี
เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทำงอยำ่งนอ้ย 21 วนัท ำกำร มิฉะนั้นทำงบริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินค่ำ
มดัจ ำทั้งหมด 
การยกเลกิ 
o หำกมีกำรยกเลิกจะตอ้งแจง้ทำงบริษทัก่อนเดินทำงอยำ่งนอ้ย 45 วนัท ำงำน มิฉะนั้นบริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิใน

กำรคืนเงินทั้งหมด 
o หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใด ยืน่วซ่ีำแลว้ไม่ไดรั้บกำรอนุมติั ผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระค่ำมดัจ ำท่ี 20,000.- บำท และค่ำวซ่ีำ

ตำมท่ีสถำนทูตเรียกเก็บ 
o หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใดวซ่ีำผำ่นแลว้แจง้ยกเลิกก่อนออกตัว๋โดยสำรเคร่ืองบิน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนค่ำ

มดัจ ำ  
หมายเหตุ  
 รำยกำรอำจจะมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบิน โรงแรมท่ีพกัใน

ต่ำงประเทศ  เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภยัธรรมชำติ ฯลฯ บริษทัฯจะค ำนึงถึงควำมสะดวกของผูเ้ดินทำงเป็น
ส ำคญั 

 กรณีท่ีมีกำรเกิดภยัธรรมชำติ ทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศท่ีผูเ้ดินทำงก ำลงัจะไป หำกมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
เกิดข้ึนและมีเหตุท ำใหก้ำรเดินทำงไม่สำมำรถออกเดินทำงตำมก ำหนดได ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน 
จนกวำ่จะไดรั้บกำรยนืยนัจำกสำยกำรบิน โรงแรม  หรือหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศท่ีบริษทัทวัร์ติดต่อวำ่สำมำรถ
คืนเงินได ้ 

 บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองหำ้มผูเ้ดินทำง เน่ืองจำกมีส่ิงผดิกฎหมำยหรือส่ิงของหำ้ม
น ำเขำ้ประเทศ  เอกสำรเดินทำงไม่ถูกตอ้ง หรือ ควำมประพฤติส่อไปในทำงเส่ือมเสีย  หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็
ตำมท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองพิจำรณำแลว้ ทำงบริษทัฯไม่อำจคืนเงินใหท้่ำนได ้ไม่วำ่จ  ำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน 
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 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถำนทูตงดออกวซ่ีำ อนัสืบเน่ืองมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมืองใหก้บั

ชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงดำ้วท่ีพ  ำนกัอยูใ่นประเทศไทย 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรสูญเสีย, สูญหำยของกระเป๋ำ และสัมภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกิดจำกสำย

กำรบิน ทำงสำยกำรบินผูใ้ห้บริกำรจะเป็นผูรั้บผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย ์ซ่ึงจะรับผดิชอบต่อกำร
สูญหำยหรือเสียหำยของสัมภำระใบใหญ่ในวงเงินตำมท่ีสำยกำรบินก ำหนด รวมถึงไม่รับผดิชอบกรณีเท่ียวบิน
ล่ำชำ้หรือยกเลิกเท่ียวบิน 

 ในบำงรำยกำรทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสำยกำรบินภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกวำ่
มำตรฐำนได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภำระควำมรับผดิชอบ
ค่ำใชจ่้ำยในน ้ำหนกัส่วนท่ีเกิน 

 ในประเทศต่ำง ๆ ในยโุรป มีกำรรณรงคเ์ร่ืองกำรงดสูบบุหร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนท่ีต่ำง ๆ จะมี
ขอ้ก ำหนดท่ีชดัเจนในเร่ืองกำรสูบบุหร่ี และมีสถำนท่ีโดยเฉพำะส ำหรับผูสู้บบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจำกสุขภำพของคน
ส่วนรวม 

 กรณีท่ีท่ำนเดินทำงเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดรั้บกำรดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอำย ุมีโรคประจ ำตวั ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเท่ียวในระยะเวลำเกินกวำ่ 4 - 5 
ชัว่โมงติดต่อกนั ท่ำนและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดินทำง
เป็นหมู่คณะ หวัหนำ้ทวัร์มีควำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

 กำรจดัโปรแกรมทวัร์ เป็นกำรก ำหนดตลอดทั้งปี หรือก ำหนดล่วงหนำ้ค่อนขำ้งนำน หำกวนัเดินทำงดงักล่ำวตรง
กบัวนัท่ีสถำนท่ีเขำ้ชมนั้นๆ ปิดท ำกำร หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนำ้ หรือ กำรเปิดรับจองผำ่นทำงออนไลน์ โดย
ในวนัท่ีคณะจะเขำ้ชมไม่สำมำรถจองผำ่นระบบดงักล่ำวได ้ทำงบริษทัฯ จะสลบัรำยกำรเพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชม
สถำนท่ีดงักล่ำวใหไ้ด ้หรือ คืนเงินค่ำเขำ้ชมนั้น ๆ ตำมเง่ือนไขรำคำท่ีไดรั้บจำกทำง บริษทั supplier ประเทศ
นั้นๆ แต่หำกมีกำรล่ำชำ้ หรือ เหตุหน่ึงเหตุใดในระหวำ่งกำรเดินทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนท่ี
ดงักล่ำวได ้ทำงบริษทัฯ จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆ ใหแ้ก่ท่ำน เน่ืองจำกไดช้ ำระค่ำ Reservation Fee ไปแลว้  

 หำกช่วงท่ีเดินทำงเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมำสตห์รือปีใหม่ ซ่ึงเป็นช่วงวนัหยดุของชำวยุโรป ร้ำนคำ้ปิดเป็นส่วน
ใหญ่ ดงันั้นขอใหพ้ิจำรณำก่อนกำรจองทวัร์ 

 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จึงอำจท ำให้หอ้งพกั
แบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง 
(Triple Room) หอ้งพกัอำจจะไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 
เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 
1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณทีีม่า 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำ  
3. กรณีท่ีมีงำนจดัประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสูงข้ึนมำกและหอ้งพกัในเมืองเตม็ 

บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนหรือยำ้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นห้องเด่ียวอำจเป็นห้องท่ีมีขนำดกะทดัรัต 

และไม่มีอ่ำงอำบน ้ำ ซ่ึงข้ึนอยูก่บักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละห้องอำจมีลกัษณะ
แตกต่ำงกนั 
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o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  

- โดยนบัวนัเร่ิมเดินทำงเป็นหลกั หำกนบัแลว้เกิน 6 เดือนหนงัสือเดินทำงน้ีสำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนบัแลว้ต ่ำ
กวำ่ 6 เดือน ผูเ้ดินทำงจะตอ้งไปยืน่ค  ำร้องขอท ำหนงัสือเดินทำงเล่มใหม่ท่ีกองหนงัสือเดินทำง  

- หนำ้หนงัสือเดินทำงจะตอ้งมีหนำ้วำ่งส ำหรับวซ่ีำอยำ่งนอ้ยไม่ต ่ำกวำ่ 3 หนำ้   
- หำกท่ำนเปล่ียนหนงัสือเดินทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรียมเล่มเก่ำใหด้ว้ยเน่ืองจำกประวติักำรเดินทำงของท่ำนจะ

เป็นประโยชน์อยำ่งยิง่ในกำรยืน่ค  ำร้องขอวซ่ีำ  
- ท่ำนท่ีมีปกหนงัสือเดินทำงกรุณำถอดออกและไม่จ  ำเป็นตอ้งส่งใหก้บับริษทัทวัร์ หำกมีกำรสูญหำย บริษทัฯ 

จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนงัสือเดินทำงนั้นๆ  
 
o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป เน้นขนาดใบหน้า   

(ไม่จ าเป็นต้องเตรียมแล้ว สามารถไปถ่ายได้ที่ศูนย์ยืน่ได้เลยเพอืน าลงระบบส่งสถานทูต) 
 

o ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- กรณเีป็นเด็ก อายุต ่ากว่า 20 ปี  
- ใชส้ ำเนำสูติบตัร พร้อมฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  
- หำกเด็กอำยไุม่เกิน 20 ปี และยงัศึกษำอยูถึ่งแมมี้บตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทูตขอส ำเนำสูติบตัรดว้ยและ

กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
 
o หมายเลขโทรศัพท์ทีส่ามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ท างาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ  
o ส ำเนำทะเบียนสมรส กรณีท่ำนท่ีสมรสแลว้  
o ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่ำนท่ีมีกำรเปล่ียนช่ือ 
o ส ำเนำใบเปล่ียนนำมสกุล กรณีท่ำนท่ีมีกำรเปล่ียนนำมสกุล 

หลกัฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตองักฤษ 
***การย่ืนวีซ่าองักฤษ ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS UK *** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซี่า 20 วนัท าการ  
เอกสารในการขอวซี่า  (กรณุาจดัส่งภายใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูองักฤษไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรือ

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การแปลเอกสารจะตอ้งแปลจากศนูยแ์ปล ซึง่มคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ขึน้อยู่กบัเอกสารของแต่ละท่าน ค่าแปลสามารถ

ตรวจสอบกบับรษิทัทวัรไ์ด ้หรอืผูเ้ดนิทางสามารถแนบฉบบัแปลจากศนูยแ์ปลมาไดเ้ช่นกนั (กรณีทีม่เีอกสารทีต่อ้งแปล) 
4. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา

ของสถานทตูง่ายขึน้ 
หมายเหต ุ กรณีลกูคา้ท่านใดมกีารใชห้นงัสอืเดนิทาง เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ลกูคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้า
เพื่อวางแผนในการขอวซี่าของทา่น 
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o ส ำเนำใบหยำ่ กรณีท่ำนท่ีหยำ่แลว้  
 
o หนังสือรับรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณลีูกจ้าง ใชใ้บรับรองกำรท ำงำนของบริษทัท่ีท ำงำนอยูเ่ป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น (ตวัจริง) โดยมี
รำยละเอียดกำรเขำ้ท ำงำน, อตัรำเงินเดือน, ต ำแหน่งงำน เป็นตน้ 

- กรณมีีอาชีพรับราชการ ใชห้นงัสือรับรองกำรท ำงำนจะตอ้งคดัเป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น (ตวัจริง) โดยระบุ
ต ำแหน่ง, อตัรำเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท ำงำนกบัหน่วยงำน หรือองคก์ร พร้อมใบลำและ
ส ำเนำบตัรประจ ำตวัรำชกำร 1 ชุด 

- กรณเีป็นเจ้าของกจิการ ใชส้ ำเนำทะเบียนกำรคำ้ หรือ ส ำเนำกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ หรือ ส ำเนำหนงัสือ
รับรองควำมเป็นเจำ้ของกิจกำร โดยจะตอ้งคดัมำไม่ต ่ำกวำ่ 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

- กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน   
 หำกไม่มีอำชีพหรือเป็นแม่บำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงส ำเนำทะเบียน

สมรส+ฉบบัแปลภำษำองักฤษ 
 หำกสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงส ำเนำทะเบียน

สมรสพร้อมแสดงส ำเนำสูติบตัรบุตร ทั้งน้ีเพื่อแสดงควำมสัมพนัธ์กำรเป็นสำมี-ภรรยำ   หำกไม่มีบุตร
ดว้ยกนั ควรคดัหนงัสือช้ีแจงเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์กำรเป็นสำมี-ภรรยำกนั โดยมิไดจ้ดทะเบียน     

- กรณีท่านทีว่่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมีผูส้นบัสนุนค่ำใชจ่้ำย พร้อมแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและ
หลกัฐำนทำงดำ้นกำรเงินของผูรั้บรอง พร้อมช้ีแจงโดยหนงัสือหรือจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ช้ีแจงกำร
รับรองค่ำใชจ่้ำยใหแ้ก่ผูเ้ดินทำงพร้อมแสดงควำมสัมพนัธ์ โดยเบ้ืองตน้ ควรมีควำมสัมพนัธ์ใกลชิ้ด หรือ
ญำติใกลชิ้ด   (กรณีน้ีหำกควำมสัมพนัธ์ไม่สำมำรถสืบได ้หรือไม่เป็นควำมจริง ท่ำนอำจถูกปฏิเสธกำรยืน่
ค  ำร้องขอวซ่ีำน้ี)   

- กรณเีป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสือรับรองทำงกำรศึกษำและแสดงควำมเป็นนกัเรียน หรือ นกัศึกษำ จำกโรงเรียนหรือจำกสถำบนั  

เป็น 
 ภำษำองักฤษ (ฉบบัจริง) หรือ ส ำเนำสมุดรำยงำนประจ ำตวันกัเรียนหรือส ำเนำบตัรนกัเรียน กรณีเป็นเด็ก
เล็ก พร้อมฉบบัแปลภำษำองักฤษ  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช ้ส ำเนำ สมุดบญัชีเงินฝำกออมทรัพยส่์วนตวัแสดงช่ือเจำ้ของบญัชี ของธนำคำรใดๆ ถ่ำยส ำเนำ ทุกหนำ้ 

และปรับสมุดอพัเดทถึงเดือนปัจจุบนัท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำได ้พร้อมส ำเนำหนำ้บญัชีหนำ้แรกท่ีมีช่ือเจำ้ของบญัชี  
- หำกมีกำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำส ำเนำหนำ้แรกท่ีมีช่ือเจำ้ของบญัชีของเล่มเก่ำท่ีต่อ พร้อมกบัตวัเลข

บญัชีเงินฝำกเป็นปัจจุบนั 
- กรณีมีเงินฝำกในบญัชีนอ้ยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงส ำเนำสมุดบญัชีอ่ืนแนบดว้ย อำทิ เช่น บญัชีเงินฝำก

ประจ ำ เป็นตน้ 
- หนงัสือรับรองกำรเงินจำกธนำคำร โดยขอเป็นเลขท่ีบญัชีเดียวกบัส ำเนำสมุดบญัชีเงินฝำกท่ีน ำมำแสดง 
- กรณีท่ีเดินทำงเป็นครอบครัว หำกใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในกำรยืน่ขอวซ่ีำ ตอ้งออกหนงัสือรับรองจำก

ธนำคำร 1 ฉบบั และท ำจดหมำยรับรองค่ำใชจ่้ำยใหบุ้คคลในครอบครัวพร้อมระบุควำมสัมพนัธ์ช้ีแจงต่อ
สถำนทูตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย  อยำ่งไรก็ตำมโดยเฉพำะคู่สำมี-ภรรยำ จะตอ้งมีส ำเนำสมุดบญัชีกำรเงิน
ส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้ำ่จะจดทะเบียนสมรสแลว้ก็ตำม หำกมีกำรเงินในบญัชีนอ้ย ฝ่ำยท่ีมีกำรเงินมำกกวำ่
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จะตอ้งขอหนงัสือรับรองธนำคำร 1 ฉบบั และท ำจดหมำยรับรองกำรเงินพร้อมระบุช่ือและควำมสัมพนัธ์
ช้ีแจงต่อสถำนทูตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณ ี*** ทั้งนี้เพือ่แสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพยีงพอทีจ่ะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสู่ภูมิล าเนา  

 
o กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี (กรณไีม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมีใบอนุญำตจำกผูป้กครองบิดำหรือมำรดำ 
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตร

เดินทำงไปต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใชจ่้ำยและยนิดีชดเชยค่ำเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึนโดยคดั
ฉบบัจริงจำกอ ำเภอตน้สังกดัเป็นภำษำองักฤษ หรือหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็น
ภำษำองักฤษแนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของมำรดำเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใชจ่้ำยและยนิดีชดเชยค่ำเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึนโดยคดัฉบบัจริง
จำกอ ำเภอตน้สังกดัเป็นภำษำองักฤษ หรือหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกบับิดาและมารดา โดยบิดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใชจ่้ำยพร้อมช้ีแจงระบุควำมสัมพนัธ์กบัผูป้กครองท่ีไปดว้ยและ
ยนิดีชดเชยค่ำเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึนโดยคดัฉบบัจริงจำกอ ำเภอตน้สังกดัเป็นภำษำองักฤษ หรือหำกไดม้ำ
เป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงิน
ของบิดำเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณเีด็กทีบ่ิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมีกำรสลกัหลงัโดยมีรำยละเอียดวำ่ฝ่ำยใดเป็น
ผูดู้แลบุตร พร้อมฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 
*** กำรบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร 
และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวซ่ีำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่
ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 
***  หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษทั ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนดั
หมำยและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำ
และหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 
***    กรณีท่ีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ีซ่ำแลว้ ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจง้สถำนทูต 
ยกเลิกวซ่ีำของท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ 
***   เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินค่ำมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบั
ทำงบริษทัฯ จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

** กรณีมีกำรขอใชห้นงัสือเดินทำงในระหวำ่งกำรยืน่วซ่ีำ ท่ำนตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแก่บริษทัทวัร์ใหท้รำบ
ล่วงหนำ้ แต่หำกกรณีท่ำนท่ีตอ้งใชห้นงัสือเดินทำงก่อนก ำหนดวนัยื่นวซ่ีำและท่ำนไม่สำมำรถน ำหนงัสือเดินทำงมำ
แสดงไดท้นั ท่ำนนั้นจะตอ้งมำยืน่เด่ียวและแสดงตวัท่ีสถำนทูตตำมก ำหนดกำรของสถำนทูตเช่นเดียวกนั  ** 

 *** ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงคท่ี์จะเดินทำงไปท่องเท่ียวยงั
ประเทศตำมท่ีระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์น
กำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท้่ำน
หลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 20 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะ
ค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั          
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กรอกข้อมูลตามความจริงเบือ้งต้น ส าหรับการยืน่ขอวซ่ีาองักฤษ  
และกรุณากรอกเป็นตัวพมิพ์ใหญ่ภาษาองักฤษเท่าน้ัน 

และกรุณาอย่าเว้นว่างไว้เฉยๆ เพราะข้อมูลเหล่านีจ้ะเป็นข้อมูลทีถู่กน าไปกรอกลง Application Online เมื่อท าการ 
Submit แล้ว ไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดอกีได้  

ดังน้ันขอให้แจ้งตามความเป็นจริงทีสุ่ดของผู้สมัครแต่ละบุคคล 
 
1.  ช่ือ-สกุล .................................................................................................................................................. 
 ช่ือ-สกุลเดิมหรืออ่ืนๆท่ีเคยใชห้รือกรณีมีกำรเปล่ียนช่ือ หรือก่อนแต่งงำน ......................................................... 
2.  มีหนงัสือเดินทำงเล่มเก่ำหรือไม่ ....  ไม่มี   .... มี (โปรดระบุรำยละเอียด) หมำยเลขหนงัสือเดินทำงเล่มเก่ำ ..... 
     .....................................  วนัท่ีออกหนงัสือเดินทำง ....................................... วนัหมดอำย ุ............................ 
3.  สถำนภำพ  ....  โสด   .... แต่งงำนจดทะเบียน   .....  แต่งงำนไม่จดทะเบียน   .....  หยำ่   .....  หมำ้ย   
4.  ช่ือ-สกุล คู่สมรส .............................................................. นำมสกุลก่อนแต่งงำน .................................................. 
     วนั-เดือน-ปี เกิดคู่สมรส  ................................................... สถำนท่ีเกิด .................................................................. 
     เดินทำงดว้ยกนัหรือไม่ ............................................................................................................................................  
    ช่ือบุตร 1. ช่ือ ................................................................................................. ......................................................... 
    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถำนท่ีเกิด ............................... เดินทำงดว้ยกนัหรือไม่ .............................  
    ช่ือบุตร 2. ช่ือ ........................................................................................................................................................... 
    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถำนท่ีเกิด ............................... เดินทำงดว้ยกนัหรือไม่ .............................  
    ช่ือบุตร 3. ช่ือ ........................................................................................................................................................... 
    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถำนท่ีเกิด ............................... เดินทำงดว้ยกนัหรือไม่ ............................  
    ช่ือบุตร 4. ช่ือ ........................................................................................................................................................... 
    วนั-เดือน-ปีเกิด .................................. สถำนท่ีเกิด ............................... เดินทำงดว้ยกนัหรือไม่ .............................  
5.  ท่ีอยูปั่จจุบนั  ........................................................................................................................................................... 
 .............................................................................  รหสัไปรษณีย ์......................................................................... 
     ท่ีอยูต่ำมทะเบียนบำ้น ............................................................................................................................................. 
 ..............................................................................  รหสัไปรษณีย ์........................................................................ 
     โทรศพัทบ์ำ้น ......................  โทรศพัทมื์อถือ .....................................................................................................  
 อำศยัอยูม่ำก่ีปี ...............................................  E-Mail: ……….………………………...……….……………… 
 
6.  ช่ือสถำนท่ีท ำงำน ................................................................................................................................................... 

(ช้ีแจงเก่ียวกบักิจกำรท่ีท ำ หรือสินคำ้ท่ีขำยวำ่เก่ียวกบัประเภทไหน ไม่วำ่จะเป็น เจำ้ของกิจกำรหรือลูกจำ้ง) 
.............................................................................................................................................................................. 
ท่ีอยูส่ถำนท่ีท ำงำน ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................... 
 โทรศพัท ์ ...................... หมำยเลขต่อภำยใน (ถำ้มี) ....................................................................... 

ต ำแหน่งหนำ้ท่ี  .....................................................................................................................................................  
วนัท่ีเขำ้ท ำงำน / วนัเร่ิมเขำ้ศึกษำ ............................................  เงินเดือน ............................................................. 
กรณีศึกษำอยู ่/ สถำนท่ีศึกษำ ................................................................................................................................ 
ท่ีอยูส่ถำนศึกษำ..................................................................................................................................................... 
ศึกษำระดบัชั้น / หลกัสูตร ....................................................................................................................................   
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 กรณีอุดมศึกษำ ศึกษำคณะใด ................................................ สำขำ/ภำควชิำ ....................................................... 
 
7.  ค่ำใชจ่้ำยครอบครัวต่อเดือน .................................................... ใหค้รอบครัว+ภรรยำ+ลูก .....................................  
 
8.  ท่ำนมีเงินออมหรือไม่ ฝำกประจ ำ ............................................. เท่ำไหร่ ............................................................... 
     หุน้หรือหลกัทรัพย ์.......................................... เท่ำไหร่ ......................................................................................... 
     มีธนำคำรอะไรบำ้ง ................................................................................................................................................. 
9.  ช่ือ-นำมสกุล บิดำ  ......................................................... วนั-เดือน-ปีเกิด ............................................................... 
     (หำกจ ำไม่ไดใ้หแ้จง้อำย)ุ .................................................. สถำนท่ีเกิด .................................................................. 
 ** กรณีเสียชีวติแลว้ไม่ตอ้งแจง้วำ่เสียชีวติ ใหใ้ส่วนัเดือนปีเกิด และสถำนท่ีเกิดมำตำมปกติ จ ำเป็นตอ้งใส่ 
กรุณำอยำ่เวน้วำ่งไวเ้ฉยๆ ** 
  ช่ือ-นำมสกุล มำรดำ  ...................................................... วนัเดือนปีเกิด ........................................................ 
     (หำกจ ำไม่ไดใ้หแ้จง้อำย)ุ .................................................. สถำนท่ีเกิด .................................................................. 
 ** กรณีเสียชีวติแลว้ไม่ตอ้งแจง้วำ่เสียชีวติ ใหใ้ส่วนัเดือนปีเกิด และสถำนท่ีเกิดมำตำมปกติ จ ำเป็นตอ้งใส่ 
กรุณำอยำ่เวน้วำ่งไวเ้ฉยๆ ** 
 
10.  ท่ำนเคยไดข้อวซ่ีำเขำ้ประเทศองักฤษหรือไม่ .... ไม่เคย  ....  เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) วซ่ีำท่ีได ้ได้
ระหวำ่ง 
      วนัท่ีเท่ำไหร่ ถึงวนัท่ีเท่ำไหร่ ............................................. เลขหมำยวซ่ีำท่ีเคยได ้................................................   
      ท่ำนเคยเดินทำงเขำ้ประเทศองักฤษหรือไม่ ...ไม่เคย .... เคย  (กรณีท่ีเคยให้ระบุวนัท่ี) ระหวำ่งวนัท่ีเท่ำไหร่  
      ก่ีวนั .......................  เขำ้วนัท่ีเท่ำไหร่ ....................................... ออกวนัท่ีเท่ำไหร่ ................................................
  ไปท ำอะไร ........................................................................................................................................................... 
 
11. ท่ำนเคยเดินทำงไปประเทศอะไรบำ้ง 1. ................................................................................................................. 
 เขำ้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี ....................................................................................... 
 2............................................................................................................................................................................. 
 เขำ้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี ....................................................................................... 
 3. ........................................................................................................................................................................... 
 เขำ้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี ....................................................................................... 
 4............................................................................................................................................................................. 
 เขำ้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี ....................................................................................... 
 5............................................................................................................................................................................. 
 เขำ้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี ....................................................................................... 
 6.......................................................................................................................................................................... 
 เขำ้วนัท่ี .........................................................  ออกวนัท่ี ....................................................................................... 
12. คุณมีเพื่อน หรือ ลูก ท่ีเรียนท่ีประเทศองักฤษหรือไม่ ถำ้มี ขอ ช่ือ-สกุล ท่ีอยู ่และเบอร์โทร. ................................ 
 ท่ีพกัท่ีองักฤษ ....................................................................................... โทร. ....................................................... 
 ............................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................... 
 
  


